
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 13-01-2022 N 03

2022 рік

1. (0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(8)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 695 000

695 000 - гривень.
5.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "про Державний Бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 836 "Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров`я
України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту ,
рішення сесії Тур`є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 р. № 528

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-
Реметівської сільської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, територіальних громадах

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:39



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Оплата заробітної плати працівникам
відділу, оплата послуг (крім
комунальних), оплата за предмети,
матеріали, обладнання та інвентар

695 000 - 695 000

695 000 - 695 000

10.

(грн)

Забезпечити оплату заробітної плати працівникам відділу, оплата послуг (крім комунальних), оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Оплата заробітної плати працівникам відділу, оплата послуг (крім комунальних), оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Завдання
Оплата заробітної плати працівникам відділу, оплата комунальних послуг, оплата послуг (крім комунальних), оплата за предмети, матеріали, обладнання
та інвентар



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків попязаних з оплатою
послуг (крім комунальних)

грн. кошторис
15 000,00 - 15 000,00

обсяг видатків повязаних з оплатою
предметів, матеріалів, обладнання та
інвентар

грн. кошторис

27 300,00 - 27 300,00

обсяг видатків повязаних із оплатою
праці на нарахування на оплату праці

грн. кошторис
652 700,00 - 652 700,00

у тому числі, професіоналів, фахівців та
робітників, які надають соціальні
послуги

од. штатний розпис

- - -

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис - - -
кількістьустанов од. ВСЗН та ОЗ

Т.Реметівської
с/ради

- - -

2 продукту
Кількість установ, що забезпечують
оплату праці, енергоносії, послуги (крім
комунальних)

од. рішення

- - -

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



3 ефективності
Середні витрати повязаних з оплатою
послуг (крім комунальних)

грн. розрахунок
1 250,00 - 1 250,00

Середні витрати повязаних з оплатою
предметів, матеріалів, обладнання та
інвентар

грн. розрахунок

2 275,00 - 2 275,00

Середні витрати повязаних із оплатою
праці на нарахування на оплату праці

грн. розрахунок
54 390,00 - 54 390,00

4 якості
Рівень оплати праці, енергоносії, послуги
(крім комунальних) та предмети,
матеріали, обладнання та інвентар

відс. виписка з
розрахунку

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

22.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

В.І ЦВІК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур’є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 13-01-2022 N 03

2022 рік

1. (0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(8)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(8)(1)(2)(1)(1)(1) (2) (1) (1) (1) (0) (7) (2) (6) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 000 000

1 000 000 - гривень.
5.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022рік",  Постанова КМУ від 29.12.2009 р., №836 "Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров`я
України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту ,
рішення сесії Тур`є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 року № 528

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-
Реметівської сільської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню,
що надається центрами первинної

медичної (медико-санітарної) допомоги

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:39



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення оплати комунальних послуг
та енергоносіїв 1 000 000 - 1 000 000

1 000 000 - 1 000 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Організація надання медико-санітарної допомоги населенню, формування єдиного національного медичного просторута ринку медичних послуг

Завдання
Забезпечити нележне функціонування КНП " Перечинський районний центр ПМСД"



1 Програма, заходи (не для друку) 1 000 000 - 1 000 000

1 000 000 - 1 000 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв

грн. кошторис
1 000 000,00 - 1 000 000,00

2 продукту
Кількість установ, що забезпечують
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв

од. мережа

1,00 - 1,00

3 ефективності
Середньомісячний обсяг видатків на
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв

грн. розрахунок

83 300,00 - 83 300,00

4 якості
Рівень оплати комунальних послуг та
енергоносіїв в строк та в повному обсязі,
відповідно до спожитих комунальних
послуг таенергоносіївг

відс. виписка з
розрахунку

100,00 - 100,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

В.І ЦВІК
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ Тур’є-Реметівської сільської ради



(підпис)

22.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана ЛЕВКО

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 13-01-2022 N 03

2022 рік

1. (0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(8)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (2) (1) (5) (2) (0) (7) (6) (3) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 250 000

250 000 - гривень.
5.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік",  Постанова КМУ від 29.12.2009 р., №836 "Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров`я
України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту ,
рішення сесії Тур`є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 року № 528

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-
Реметівської сільської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров`я

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:39



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення пільговими медикаментами

200 000 - 200 000

2
Медикаменти та перевязувальні
матеріали 50 000 - 50 000

250 000 - 250 000

10.

(грн)

Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Організація надання медико-санітарної допомоги населенню, формування єдиного національного медичного просторута ринку медичних послуг

Завдання
Забезпечення пільговими медикаментами онкохворих та закупка медикаментів та перевязувальних матеріалів



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма, заходи (не для друку) 250 000 - 250 000

250 000 - 250 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Медикаменти та перевязувальні
матеріали

грн. кошторис
50 000,00 - 50 000,00

Обсяг видатків на забезпечення
пільговими медикаментами та
онкохворих

грн. кошторис

200 000,00 - 200 000,00

2 продукту
Кількість установ, що забезпечують
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв

од. мережа

1,00 - 1,00

3 ефективності
Медикаменти та перевязувальні
матеріали

грн. розрахунок
25 000,00 - 25 000,00

Середні витрати:  на оплату за пільгові
медикаменти онкохворим

грн. розрахунок
16 600,00 - 16 600,00

4 якості
Рівень оплати за пільгові медикаменти
онкохворим в строк і в повному обсязі,
відповідно до поданих рахунків

відс. виписка з
розрахунку 100,00 - 100,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

22.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

В.І ЦВІК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур’є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 13-01-2022 N 03

2022 рік

1. (0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(8)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (3) (1) (6) (0) (1) (0) (1) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 250 000

250 000 - гривень.
5.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік",  Постанова КМУ від 29.12.2009 р., №836 "Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров`я
України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту ,
рішення сесії Тур`є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 р. № 528

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-
Реметівської сільської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської
сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги

громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,

хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:39



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення надання соціальних
гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

246 400 - 246 400

2 Оплата послуг (крім комунальних) 3 600 - 3 600

250 000 - 250 000

10.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Організація надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Завдання
Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги



(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма, заходи (не для друку) 250 000 - 250 000

250 000 - 250 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Оплата послуг (крім комунальних) грн. кошторис 3 600,00 - 3 600,00
обсяг видатків пов"язаних із наданням
соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги

грн. кошторис

246 400,00 - 246 400,00

2 продукту
Кількість установ, що забезпечують
оплату соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку,,,,,,

од. ВСЗН та ОЗ
Т.Реметівської
с/ради 1,00 - 1,00

3 ефективності
Оплата послуг (крім комунальних) грн. розрахунок 300,00 - 300,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



Середні витрати на наданням соціальних
гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

грн. розрахунок

20 530,00 - 20 530,00

4 якості
Рівень оплати за надання соціальних
гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

відс. виписка з
розрахунку

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

22.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

В.І ЦВІК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур’є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


